
REGULAMIN

WARSZTATÓW TKACKICH
w ramach projektu „PODLASKIE SPLOTY-II FESTIWAL TKACTWA”

dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i
Sportu oraz Marszałka Województwa Podlaskiego

Organizator: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 
Białystok
Współorganizator: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, ul. Kościelna 8.

Cele: 
Popularyzacja tkaniny ludowej, przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności 
rękodzielniczych w zakresie tkactwa. 
Warsztaty tkackie pozwolą przekazać umiejętności tkania w technikach charakterystycznych 
dla  województwa podlaskiego, takich, jak: tkanina wielonicielnicowa, sejpak, 
dwuosnowowa, wybierana (perebory), chodniki.

Uczestnicy: 
Warsztaty skierowane są do pełnoletnich twórców, rzemieślników oraz osób chcących 
poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, 
pasjonatów w szczególności do osób dorosłych zamieszkałych w województwie 
podlaskim. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji/wyboru zgłoszeń: 
- z zachowaniem pierwszeństwa uczestników zamieszkujących w Województwie Podlaskim,  
- ze względu na sposób i możliwość wykorzystania umiejętności tkania zdobytych na 
warsztatach.
 
Przebieg:
Projekt zakłada organizację 5 warsztatów tkackich. Każdy z warsztatów będzie trwał 5 dni. 
Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod 
okiem twórcy ludowego. Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, materiały i 
instruktaż. Każdy warsztat w dniu rozpoczęcia zaczyna się obiadem (godz. 13.00), a kończy 
się śniadaniem w dniu wyjazdu. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

I Warsztat tkaniny wybieranej tzw. „perebory”: 7-13 czerwca 2021 r. ,Kwatera 
agroturystyczna tkaczki w Lewkowie Starym 35, 17- 220 Narewka. Prowadzący: tkaczka 
Irena Ignaciuk.

II Warsztat tkaniny wielonicielnicowej: 14-20 czerwca 2021 r., Centrum Rękodzieła 
Ludowego w Niemczynie, Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: twórca 
Jerzy Łupieński

III Warsztat sejpaku: 21-27 czerwca 2021 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w 
Niemczynie, Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: tkaczka Sabina Knoch



IV Warsztat tkaniny dwuosnowowej: 28 czerwca-04 lipca 2021 r., Centrum Rękodzieła 
Ludowego w Niemczynie Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: tkaczka 
Karolina Radulska

V Warsztat tkania chodników: 5-8 lipca 2021 r., Centrum Rękodzieła Ludowego w 
Niemczynie Niemczyn 42, 10-060 Czarna Białostocka. Prowadzący: tkaczka Lucyna 
Kędzierska.

Każdy z uczestników może uczestniczyć maksymalnie w jednym warsztacie.

Postanowienia końcowe:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja.  

 
Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 
15-089 Białystok, ul. Św. Rocha 14,
z dopiskiem: WARSZTATY TKACKIE, 

lub mailowo: k.kunicka@pikpodlaskie.pl 

Informacji na temat warsztatów udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych PIK
w Białymstoku, Krystyna Kunicka, tel. 85740 37 15, k.kunicka@pikpodlaskie.pl

Wszystkich uczestników warsztatów zapraszamy również do udziału w pozostałych 
działaniach realizowanych w ramach Projektu "Podlaskie sploty- II Festiwal Tkactwa".
W dn. 28-29 sierpnia 2021 r. planujemy zorganizować dwudniowy II Festiwal Tkacki, 
na który złożą się : 
-  wystawy tkactwa ludowego i współczesnego, inspirowanego tkaniną tradycyjną 

- Piknik Tkacki w przestrzeni Parku Zwierzynieckiego w Białegostoku- 29.08.2021 r. 
pokazy różnych form tkackich, kiermasz rękodzieła, działania animacyjne dla dzieci. 
Serdecznie zapraszamy. 

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


